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SLOVO OTCE MARIUSZE
Roztrhněte svá srdce a ne pouze šaty.
(Jl 2,13).
Milí moji, těmito a podobnými slovy
starozákonních proroků jsme v postní
době vybízeni ke skutečnému obrácení, k
obrácení srdce. Nestačí tedy vnější či
mlhavá předsevzetí, nýbrž je zapotřebí
dovolit Bohu, aby přetvářel celé naše
bytí, začínaje v jeho středu, ve svědomí.
Jsme zváni vykročit na cestu, na níž se
snažíme překročit svou vlastní „ohrádku“
a otevřít se Bohu a bratřím. Proč to
máme dělat? To nám připomíná papež
František. „Bůh od nás nežádá nic než to,

co nám předtím dal: „My milujeme Boha,
protože on napřed miloval nás“(1 Jan
4,19). On není vůči nám lhostejný. Každý
z nás mu leží na srdci, zná nás jménem,
stará se o nás, a když ho opustíme, hledá
nás.“ (Poselství sv. otce Františka
k postní době 2015). V postní době se
tedy chceme více ponořit do Boží lásky,
znovu ji objevit a pokání, které nám
tento čas nabízí, neznamená porážku či
smutek, ale je k tomu jistou cestou.
Očišťuje naše srdce, ukazuje potřebu
hlubšího života s Bohem a otvírá oči na
druhého člověka, kterého máme milovat
jako sebe sama. Evangelista Matouš
(srov. Mt 6,1-6.16-18) ukazuje základní
prvky této duchovní cesty: modlitbu,
půst a almužnu. Modlitba je silou
křesťana a každého věřícího člověka. A

postní doba má být časem modlitby
intenzivnější, ustavičnější a delší,
schopnější brát na sebe potřeby
druhých. Modlitby, která nemyslí jen na
sebe, ale je přímluvnou modlitbou u Boha
za četné situace lidské bídy a utrpení,
které vnímáme kolem sebe a ve světě.
Druhým určujícím prvkem postní doby je
půst. „Musíme se mít na pozoru před

praktikováním formálního půstu nebo
takového, který nás ve skutečnosti
„sytí“, protože nám dává pocit
spokojenosti. Půst má smysl, pokud se
opravdu dotýká našeho bezpečí, pokud z
něho mají prospěch druzí a pokud nám
pomáhá pěstovat pravou lásku. Půst nám
pomáhá trénovat srdce v tom, co je
podstatné.“ (Promluva papeže Františka
z 5. 3. 2014). Třetím prvkem je almužna.

„Ta
vyjevuje
nezištnost,
protože
almužna se dává někomu, od něhož se
nečeká nic na oplátku. Nezištnost by
měla být jednou z charakteristik
křesťana, který si uvědomuje, že
všechno obdržel od Boha zadarmo, tedy
bez svojí zásluhy. (Promluva papeže
Františka z 5. 3. 2014). Mějme tedy
odvahu v této postní době ještě
usilovněji hledat Boha, protože Bůh je
věrný, je stále bohatý dobrotou a
milosrdenstvím, je vždy připraven
odpustit a pomoci nám začít znovu. Kéž
nás v našem úsilí o dobrý život provází
Boží pomoc a požehnání!
otec Mariusz
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říci, nemáme zoufat a máme být
trpěliví, protože Ježíš nám vše potřebné
ukáže. Musíme věřit, že vše, co Bůh
udělal a dělá, je jen dobré a plné lásky.
Ač se to může zdát zvláštní, Petrovým
největším přínosem pro církev bylo
zřejmě jeho zapření Ježíše, kterého
vedli na smrt. Protože takto všem
ukázal, že i člověk, který chce
následovat Krista, ale selže a „zapře“
ho, má stále naději na spásu, na věčný
život s Bohem a také víru, že ho Bůh
pořád stejně miluje.
/Magda/

ZE ŽIVOTA SVATÝCH
Sv. Petr
Petr, rodným jménem Šimon, byl
rybářem
a
pocházel
z Betsaidy
v Galileji. Měl bratra Ondřeje. Oba dva
se stali apoštoly Ježíše Krista. Jméno
Petr mu dal Ježíš po Petrově vyznání
víry v Božskou přirozenost Krista. A
poté ještě dodává: „ A já ti říkám: Ty
jsi Petr Skála a na té skále zbuduji
církev…“ Také mu řekl: „Tobě dám klíče
nebeského království.“ Ježíš si ho
vyvolil,
aby
se
stal
prvním
z
dvanácti apoštolů. Petr konal vlivem
Ducha
svatého
mnoho
zázraků,
uzdravoval nemocné, a dokonce i vzkřísil
mrtvou Tabitu. Z Herodova nařízení byl
Petr uvržen do vězení, ale v noci ho
přišel zachránit anděl poslaný od Boha a
vysvobodil ho. Podle legend byl Petr
během pronásledování křesťanů, které
začal císař Nero, ukřižován, a to hlavou
dolů, protože se nepokládal za hodného
zemřít stejně jako Ježíš. Petr byl
pohřben
na
východním
úpatí
vatikánského pahorku. Nad hrobem prý
vznikl nejprve malý zděný památník. Na
jeho místě postavil Konstantin Veliký po
r. 320 mohutnou basiliku, posvěcenou r.
326 Silvestrem I. Ježíš si vyvolil za
skálu své církve Petra, ale ten také
Ježíši mnoho věcí nerozuměl. Nechápal
Ježíšovo utrpení, ani proč by měl
zemřít. Takže i když my něčemu
nerozumíme, nechápeme Ježíše, proč
udělal právě toto a co nám tím chtěl

POZNÁVÁME POUTNÍ MÍSTA
BRNĚNSKÉ DIECÉZE
Rajhrad
Asi
10
km
od
Ořechova
leží
benediktýnský klášter. V 6. století v
Itálii působil sv. Benedikt z Nursie,
který roku 529 založil klášter na Monte
Cassinu jižně od Říma a sepsal pro
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mnichy pravidla života – tzv. Řeholi sv.
Benedikta. V průběhu 7. století se učení
sv. Benedikta rozšířilo na celou západní
a část východní Evropy.
Do našich zemí přišli benediktini, jako
první ženská větev řádu, roku 973, kdy
byl přemyslovnou Mladou založen
klášter v Praze u sv. Jiří. První mužský
klášter vznikl v Praze na Břevnově o 20
let později. K založení rajhradského
kláštera došlo kolem poloviny 11. století
a zakladatelem byl český kníže
Břetislav I. Rajhrad však možná nebyl
založen jako klášter, ale jako kolegiátní
kapitula s proboštem v čele. Břetislav
při založení mohl pomýšlet na obnovení
velkomoravského Metodějova biskupství, jak se i později stalo v Olomouci.
Skutečností zůstává, že Rajhrad byl –
ať jako klášter či jiná církevní instituce
– osazen mnichy z benediktinského
kláštera na Břevnově. Ti zde měli
vykonávat
duchovní
správu
kvůli
nedostatku
kněží.
Po
obnovení
biskupství v Olomouci roku 1063 ztratil
Rajhrad, do té doby jediná církevní
instituce na Moravě, své postavení a
význam, a zesílil zde vliv Břevnova.
Pobočný dům břevnovského kláštera se
z něj stal v 2. polovině 13. století.
Tento stav trval až do začátku 19.
století. V roce 1812 se rajhradský
probošt Řehoř Sázavský společně s
celým konventem obrátil na císaře
Františka I. s žádostí o povýšení
kláštera na samostatné opatství. Tuto
prosbu podpořili také brněnský biskup

Schrattenbach a moravský místodržící
Lažanský. Císař prosbu vyslyšel a 22.
března
1813
povýšil
klášter
na
samostatné a na Břevnovu nezávislé
opatství. Prvním opatem se stal
Augustin Koch.
V 19. století pokračoval rozvoj kláštera,
rozvíjelo se studium, vznikaly vědecké
práce nejen z historie, rozrůstaly se
knihovní, archivní fondy a muzejní
sbírky,
bylo
založeno
klášterní
vydavatelství a brněnská tiskárna.
Ke konci století se klášter dostal do
ekonomických problémů, které se
částečně podařilo vyřešit rozprodejem
především knihovních fondů. Nové
problémy nastaly po první pozemkové
reformě v roce 1918.
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Roku 1950 byl klášter zrušen, mniši
vyhnáni a budovy, až na vybrané
prostory kvadratury a kostela, předány
Československé armádě, do části
hospodářských budov byl umístěn sklad
zemědělských plodin.
Benediktini se do Rajhradu vrátili v 90.
letech 20. století. V roce 1993 jim byla
vrácena historická knihovna, knihy se
však do Rajhradu mohly vrátit až po
provedené rekonstrukci v roce 2004.
Od 90. let probíhá rekonstrukce
rajhradských klášterních budov. Od
roku 2005 sídlí v areálu kláštera
Památník
písemnictví
na
Moravě
(pobočka Muzea Brněnska), který nejen
spravuje historickou knihovnu, ale
pořádá také velké množství především
literárních
výstav
a
dalších
společenských akcí.
V březnu 2012 byl zahájen projekt
„Benediktinský klášter Rajhrad jako
kulturní fenomén“, a zamýšlí představit
tento
klášter
jako
významnou
moravskou kulturní a vědeckou instituci,
kterou v uplynulých staletích byl.
Opatský chrám sv. Petra a Pavla je
denně otevřený od 9 do 17 hodin (v létě
déle). Setkáte se zde s některým
z bratrů benediktinů, kteří žijí svým
společným způsobem řeholního života,
jehož základem jsou denní pravidelné
chórové modlitby, mše svatá a duchovní
četba. Starají se o kostel, objekt
kláštera, věnují se poutníkům a
turistům, pracují na zahradě a na malém
hospodářství. A že práce je tu víc než

dost, je vidět na první pohled. Bratři
mají smysl pro humor, ale hlavně mají
víru a lásku k Pánu Bohu a lidem.

/Leona/

LITURGIE A MODLITBA
11. únor - liturgická památka Panny
Marie Lurdské – Světový den
nemocných
Svatý otec František k tomuto dni mj.
říká - Když Kristus uzdravuje nemocné,
vybízí nás k zamyšlení nad smyslem a
hodnotou nemoci. Kristovo dílo spásy se
nevyčerpává osobou Krista v rámci Jeho
pozemského života, nýbrž pokračuje
prostřednictvím církve, svátosti lásky a
Boží něhy prokazované lidem. Když
Ježíš posílá svoje učedníky, uděluje jim
dvojí poslání: zvěstovat evangelium
spásy a uzdravovat nemocné (srov. Mt
10,7-8). Církev věrná tomuto učení
vždycky považovala péči o nemocné za
integrální součást svého poslání. „Chudé
a trpící budete mít mezi sebou
vždycky,“ upozorňuje Ježíš (srov. Mt
26,11), a církev je neustále cestou
nachází
a
nemocné
pokládá
za
přednostní cestu k setkání s Kristem,
aby Jej mohla přijmout a sloužit Mu.
Pečovat o nemocného, přijímat jej a
sloužit mu, znamená sloužit Kristu,
protože nemocný je Kristovým tělem.
To se děje také v naší době, když
navzdory mnohým výdobytkům vědy, v
nás fyzické a vnitřní utrpení vyvolává
pronikavé otázky po smyslu nemoci a
bolesti a po důvodu smrti. Jde o
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existenciální
otázky,
na
které
pastorační péče církve musí odpovídat
ve světle víry a mít před očima
Ukřižovaného, ve kterém se ukazuje
veškeré spásonosné tajemství Boha
Otce, který z lásky k lidem neušetřil
vlastního Syna (srov. Řím 8,32). Proto je
každý z nás povolán nést světlo Božího
Slova a sílu milosti těm, kdo trpí, a těm,
kdo jsou jim nablízku: příbuzným,
lékařům a ošetřovatelům, aby služba
nemocným byla plněna stále lidštěji, s
velkodušnou odevzdaností, s evangelní
láskou a něhou. Matka církev svýma
rukama laská naše utrpení a hojí naše
rány a činí tak s mateřskou něhou.
Prosme Marii, Uzdravení nemocných,
aby každý člověk díky péči toho, kdo je
mu nablízku, mohl v nemoci zakusit moc
Boží lásky a útěchu Jeho něhy.
/Lada/

svátosti
křtu.
Jde
o
postupné
přibližování se živému Bohu a iniciaci
víry prostřednictvím vnitřní proměny.

Rovněž kajícníci a všichni věřící jsou
zváni vydat se touto cestou duchovní
obnovy a přizpůsobit svůj vlastní život
ještě více životu Kristovu. Doba, která
předchází Velikonoce je doba zvaná
metanoia, tedy vnitřní změna, lítost,
doba, která charakterizuje náš lidský
život a celé naše dějiny jako proces
obrácení, které začíná nyní, aby
vyvrcholila setkáním s Pánem na konci
věků. Církev označuje postní dobu
výrazem, jež se stal pro tuto liturgii
typickým, totiž „Quadragesima“, tj.
období čtyřiceti dnů, které jasně
odkazuje k Písmu svatému a uvádí nás
tak do přesného duchovního kontextu.
Číslo čtyřicet je totiž symbolický
počet, kterým jsou ve Starém i Novém
zákoně popsány význačné momenty
zkušenosti víry Božího lidu. Je to číslo,
které
vyjadřuje
dobu
očekávání,
očišťování, návratu k Pánu a vědomí, že
Bůh je věrný svým slibům. Číslo čtyřicet
se prvně objevuje v příběhu o Noemovi,

Postní doba
Období
čtyřicetidenního
půstu,
trvajícího od Popeleční středy do
Božího hodu velikonočního. Velikonoce
jsou svátkem, který nemá pevně
stanovené datum. Termín velikonoční
neděle se pohybuje v rozmezí od 22.
března do 25. dubna. V roce 235 na
všeobecném
koncilu
v Niceji
bylo
rozhodnuto, aby se Velikonoce slavily
v neděli po prvním jarním úplňku. Tak se
to děje až dodnes. V prvních staletích
života církve bylo toto postní období
časem, kdy ti, kteří uslyšeli a přijali
Kristovu zvěst, nastupovali svoji cestu
víry a obrácení, vedoucí k přijetí

5

PEREGRÍNEK
který strávil kvůli potopě čtyřicet dní a
čtyřicet nocí v arše a když opadne voda,
čeká dalších čtyřicet dní, nežli vstoupí
na pevninu, zachráněnou před zničením
(Gen 7,4.12; 8,6). Mojžíš stráví čtyřicet
dní a nocí na hoře Sinaj v přítomnosti
Pána, aby přijal Zákon. Celou tuto dobu
se postí (Ex 24,18). Číslo čtyřicet
označuje
počet
roků
putování
hebrejského lidu z Egypta do zaslíbené
země, dobu příhodnou k tomu, aby
zakusil věrnost Boží. Prorok Eliáš
potřebuje čtyřicet dní, aby dosáhl
Chorebu, hory, kde se setká s Bohem (1
Král 19,8). Čtyřicet dnů konají
obyvatelé Ninive pokání, aby se jim
dostalo od Boha odpuštění (Gn 3,4).
Ježíš se v Novém zákoně před
začátkem veřejného života odebírá na
čtyřicet dnů do pouště bez jídla a pití
(Mt 4,2): sytí se Božím Slovem, které
užívá jako zbraň na přemožení ďábla.
Tímto opakovaně se vyskytujícím číslem
je popsán duchovní kontext, který
nadále zůstává aktuální a platný, a
církev právě za pomoci čtyřicetidenní
postní doby chce podržet jeho trvající
hodnotu a zpřítomnit nám jeho účinnost.
Křesťanská liturgie postní doby má ve
světle této dlouhé biblické zkušenosti
usnadňovat cestu duchovní obnovy a
především napodobovat Ježíše, který
během těchto čtyřiceti dnů na poušti
učí, jak přemáhat pokušení Božím
Slovem.
V postní době jsme tedy pozváni k tomu,
abychom ve smyslu slov: Změňte své

smýšlení, obraťte se, čiňte pokání,
znovu obnovili svůj vztah k Bohu a zřekli
se hříchu. Rozlišujeme tři způsoby
pokání, které vyjadřují touhu po
obrácení: půst – ve vztahu k sobě,
modlitba – ve vztahu k Bohu, almužna –
ve vztahu k druhým.
/Lada/

Milosrdný a dobrotivý Bože,
požehnej tuto postní dobu,
aby se mi stala dobou cvičení
ve vnitřní svobodě.
Požehnej tuto postní dobu,
ať se mi stane časem
vnitřního očištění.
Požehnej tuto postní dobu,
aby mě obnovila a osvěžila
a aby očistila mou duši.
A tak ve mně o Velikonocích
rozkvetl nový život
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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Posíleni
eucharistickým
pokrmem
následujeme (příklad) našeho Pána
Ježíše Krista, který prokazuje lásku až
do krajnosti (srov. J 13,1).
Před Bohem jsme všichni ubožáci. V
Eucharistii přijímáme Ježíše Krista,
který „byl bohatý, ale pro vás se stal
chudým, abyste vy jeho chudobou
zbohatli“(2 K 8,9).
Zásada solidarity, označovaná také
jménem „přátelství“ nebo „sociální
láska“, je přímým požadavkem lidského
a křesťanského bratrství: „Dnes je
velmi rozšířený omyl zapomínat na zákon
lidské solidarity a lásky, předepsaný a
uložený jak původním společenstvím a
rovností rozumové přirozenosti vlastní
všem lidem, ať patří ke kterémukoliv
národu, tak obětí, kterou přinesl Ježíš
Kristus na oltáři kříže nebeskému Otci
za hříšné lidstvo.“ Solidarita se
projevuje
především
v
rozdělení
majetku a odměně za práci. Předpokládá
také úsilí o spravedlivější společenský
řád, v němž by mohla být napětí lépe
překonávána a rozpory snadněji řešeny
vzájemnou dohodou.
Sociálně-hospodářské problémy lze
rozřešit jen za pomoci všech forem
solidarity: vzájemné solidarity mezi
chudými, solidarity mezi bohatými a
chudými,
mezi
dělníky,
mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci v podniku,
solidarity mezi národy a mezi lidmi.
Mezinárodní solidarita je požadavek
mravního řádu. Na ní závisí částečně
světový mír. Ctnost solidarity přesahuje

MYŠLENKA
Bůh není zakázkový krejčí, který ti
střihne život na míru. Bůh je dárce
kvalitních látek a funkčních modelů a
záleží jen na nás, co si z toho ušijeme.
/z knihy Maxe Kašparů: Šum z pěn/

CHYSTÁME SE NA NÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES
Téma č. 3 – „Eucharistie a solidarita“
(připravila ostravsko-opavská diecéze)

Eucharistie vybízí k vnímavosti a
angažovanosti ve vztahu k lidské nouzi,
a to duchovní i fyzické. Ve společenství
církve neusilujeme o rovnostářství,
nýbrž o aktivní zodpovědnost za sebe
navzájem. Jsme Bohem obdarováni
různými dary, jež jsou nám dány ke
službě. Láska k bližním vyjádřená
konkrétními skutky je „lakmusovým
papírkem“ pravdivosti naší lásky k Bohu.
Lhostejnost
a
individualismus
je
rakovinou hříchu naší doby.
Žijeme v bohaté společnosti, a máme-li
mluvit o pravdivosti naší víry, musíme
velmi bolestně vnímat chudobu tohoto
světa. Účast na eucharistii nás nutí
konat „ad iustitiam et bonum commune“
(pro spravedlnost a společné dobro).
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oblast hmotných statků. Tím, že církev
šířila duchovní dobra víry, podporovala
navíc rozvoj hmotného blahobytu,
kterému často otevírala nové cesty. Tak
se během staletí naplňovala slova Pána:
„Nejprve tedy hledejte Boží království
a jeho spravedlnost, a to všechno vám
bude přidáno“ (Mt 6,33).
Eucharistie je školou lásky a solidarity.
Kdo se sytí Chlebem Kristovým, nemůže
zůstat lhostejným vůči těm, kteří jsou v
těchto dnech připraveni o vezdejší
chléb. Mnoho rodičů jej dokáže jen
stěží opatřit sobě a svým dětem. Je to
stále vážnější problém, který se
mezinárodní společenství s velkou
námahou snaží vyřešit. Církev se
nejenom modlí, chléb náš vezdejší dej
nám dnes‘, ale podle příkladu svého Pána
se všemi způsoby snaží rozmnožit pět
chlebů a dvě ryby bezpočtem iniciativ
lidské podpory a sdílení, aby nikomu
nechybělo to, co je nezbytně třeba k
životu.
Otázky pro rozvinutí diskuse:
- Cítíte se vyčerpaní prací pro obživu
svou i vaší rodiny? Nebo naopak je pro
vás problém nezaměstnanost? Mohli
byste ze svého okolí uvést někoho, kdo
trpí jedním či druhým extrémem?
- Máte pravidelný čas k odpočinku? Jak
jej prožíváte? Je jeho součástí
modlitba?

Peter Kreeft: Návrat ke ctnostem
Vážení spolufarníci, vstoupili jsme do
doby postní, ve které jsme podněcováni
k tomu, abychom vychovávali svá srdce
k touze a lásce k Bohu. Je to příhodný
čas pro vystoupení na posvátnou horu
Velikonoc. Inspirací nám může být kniha
amerického katolického filosofa a
spisovatele Petera Kreefta "NÁVRAT
KE
CTNOSTEM",
kterou
vydalo
dominikánské nakladatelství KRYSTAL
OP, jako svou 169. publikaci, v Praze
2013.
Kniha o ctnostech a neřestech? Jak
starobylé a nemoderní! Civilizace, která
si tohle myslí o ctnostech a neřestech,
bude brzy sama starobylá a nemoderní.
Můžeme se naučit ctnosti? Tato otázka
z pátého století před Kristem se rýsuje
jako obrovská hrozba konce dvacátého
století křesťanské éry. Peter Kreeft ve
své knize, se nás snaží vyučovat ve
ctnostech,
jak
klasických,
tak
teologických.
Praktickým účelem této knihy je
napomoci nastupující generaci při
obnově jejích mravních návyků. Gustave
Le Bon poznamenává, že my, lidé
dvacátého století, jsme možná větší
moralisté než lidé středověku, protože
si s morálkou děláme mnohem větší
starosti, ale středověcí muži a ženy měli
lepší mravní návyky. Ve středověku znal
sedm hlavních ctností každý, zatímco
dnes je zázrak, když jich student
univerzity vyjmenuje všech sedm.

/Lada/

ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO ANEB
STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
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Ve svém klasickém významu slovo ctnost
(lat. virtus) znamená sílu čehokoli k
dosažení
své
specifické
funkce;
vlastnost vydat určitý účinek; sílu, moc,
potenci. Slovo ctnost tak znamená i
tajemnou energii, jak je uvedeno v
Markově evangeliu: "Ježíš hned poznal,
že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu
a řekl: Kdo se to dotkl mého šatu?" (Mk
5,30).
V současné době ctnost též znamená
mravní dobro; praktikování mravních
povinností a soulad našeho života s
mravním řádem, slušnost, čestnost. Má
silnou podporu veřejného mínění. Peter
Kreeft nám ve své knize připomíná, že
"etika bez ctnosti je iluzí". Je nadšen
křesťanským pojetím, v němž ctnost je
plodem víry. Proto neváhá vytasit meč
víry a zadout na roh ctnosti, kterým nás
svolává, abychom se, slovy Pico della
Mirandoly, "pustili do bitvy, jakmile
zazní válečná polnice" za vyšší lidskou
přirozenost, navzdory vegetativním a
smyslovým omylům naší doby. V životě
není naším prvotním úkolem podnikat
nebo budovat nebo obchodovat nebo
učit, dokonce jím není ani mateřství. Je
jím být úplnou lidskou bytostí. První
část doporučované knihy je o ctnostech
nezbytných pro přežití společnosti, o
ctnostech západní civilizace. Druhá část
je o ctnostech pro jednotlivce. Mnozí
čtenáři si pomyslí, že první část je
důležitější, ale ze dvou důvodů s tím
nelze souhlasit. Za prvé, jedinou cestou
k dobré společnosti jsou dobří jedinci.

Pokud mám soulad v srdci, bude soulad i
v mé rodině. Pokud je soulad v rodině,
pak bude soulad i v národě. Pokud je
soulad v národě, pak bude soulad i ve
světě.
Za druhé jsou jednotlivci nesrovnatelně
důležitější než civilizace, protože jsou
nesmrtelní. Až budou všechny civilizace
mrtvé, dokonce až za miliardy let
pohasnou hvězdy, bude každý z nás
stále existovat, ať už v nekonečné
radosti, nebo v nekonečné bídě. A to je
jediná věc, na které doopravdy záleží:
Quo vadis?
/Radovan Plšek/

ZE ŽIVOTA FARNOSTÍ
Doteky
Se zájmem jsem si přečetl v posledním
Peregrínku seznam akcí, které proběhly
v našich farnostech během roku 2014.
Napočítal jsem jich někde mezi 40 až
50. Kolik dalo práce a starostí všechny
tyto
akce
vymyslet,
naplánovat,
zrealizovat! Díky všem, kteří věnují svůj
čas a prostředky této bohulibé činnosti
a otci Mariuszovi, který je organizátorem a hybatelem mnoha z těchto
událostí. Snažíme se žít podle Desatera,
chodíme do kostela, modlíme se. Často a
upřímně. A teď už musím psát jenom za
sebe. Někdy cítím, že modlitbu
odbývám, někdy se nedokážu soustředit.
Ale několikrát v životě jsem měl krásný
pocit, že mě Pán slyšel, že mi rozumí a ví
o mých starostech.
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Naposledy to bylo na poutní mši
v Radosticích, v kostelíku sv. Šimona a
Judy. Již se stmívalo, když jsme
přijížděli. Cesta ke kostelu byla
lemovaná rozsvícenými svíčkami. Také
před oltářem byly svíčky ve tvaru
srdce. Kostelík se plnil. Ořechovskými,
tikovickými,
prštickými,
silůvskými,
radostickými, moravanskými i nebovidskými poutníky. Opravdu, všechny obce
našich farností byly zastoupeny, byť
třeba jediným zástupcem. Po mši svaté
byla adorace při svíčkách. Přímluvy a
prosby střídaly zpívané žalmy. Byl konec
a my jsme seděli dále. Očarováni krásou
prožitého.
Někdo
začal
písničku
„Sbohem má radosti, velebná Svátosti,
když mám jít od Tebe, vždycky jdu
s lítostí…“ Ano, ten večer jsem šel
z radostického kostelíka s lítostí a
s nezapomenutelným zážitkem.
Asi
před
rokem
jsme
zavítali
s manželkou v Brně na Petrov. Katedrála
byla právě
prohlížena
autobusem
německých turistů. Nechovali se tiše,
trošku nás rušili. Potom se všichni
shromáždili před obrazem Panny Marie.
Z části turistů se vyklubal pěvecký
sbor. Ne ledasjaký. Zpívali mariánské
písně tak krásně, až nám „chodil mráz
po zádech“. Z náhodné návštěvy kostela
nám zůstal hluboký a radostný zážitek.
Díky
neznámí
němečtí
zpěváci
z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, i
známé zpěvačky z kostela sv. Šimona a
Judy.
Díky
zdobitelé
kostela
v Radosticích a všichni přítomní, kteří

pomáháte vytvořit atmosféru, ve které
se nám někdy podaří (obrazně řečeno)
dotknout se našeho Pána.
/Ivan Macíček/
Vánoční koncert 4. 1. 2015
V kostele Všech svatých v Ořechově se
jako každoročně po Novém roce konal
Vánoční koncert. Organizace a zajištění
účastníků se zkušeně ujala p. Markéta
Dudíková. Mluvené slovo postupně
vystřídal chrámový sbor z kostela sv.
Jiří v Tikovicích pod vedením p. Luďka
Pešky, schola z Moravan pod vedením p.
Michaely Langáškové, chrámový sbor
z kostela Všech svatých pod vedením p.
Jany Ryšavé, nechybělo vystoupení
nejmenších i starších nadaných dětí
z farnosti a schola Gemini. Koncert
zakončila skupina Fatima pod vedením p.
Petra Trenze. Je krásné, když se tolik
hlasů spojí k Boží oslavě!

Poděkování koledníkům i dárcům
Každý rok se v obcích našich farností
koná Tříkrálová sbírka. Letos bylo
vybráno do kasiček v Ořechově 87 721
Kč, v Pršticích 25 409 Kč, v Silůvkách
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22 982 Kč, v Moravanech 83 352 Kč a
v Nebovidech 19 000 Kč. Srdečné Pán
Bůh zaplať koledníkům i dárcům!

také dobrý nápad! A Maruška z Nebovid
byla "hvězdičkou večera"! Těšíme se za
rok nashledanou s Vámi! Díky!
/Macíčkovi-Ořechov/
Atmosféra prvního farního plesu bola
výborná. V každom okamihu bolo cítiť,
že Boh sa s nami chce zabaviť a ukázať
sa v talentech, ktoré sme mali možnosť
na plese sliznať. Takže sa oplatilo
precestovať vyše 130 kilometrov ďalej
od Bratislavy.
/Nicole – Bratislava/
Farní ples se ukázal být velmi dobrým
počinem. Mládež připravila krásný
program a bylo vidět, že se všichni
výborně bavili. Atmosféra plesu byla
opravdu krásná a doufám, že dá-li Pán
Bůh, se tato akce bude opakovat i v
příštím roce.
/Martina – Ořechov/

První farní ples
Myšlenka uskutečnit farní ples zrála
dlouho, až se konečně mládež z našich
farností do příprav obula s plným
nasazením. Fakta: intenzivní příprava
začala v září 2014, byli osloveni
sponzoři, byl zajištěný sál v ořechovské
orlovně,
zajištěná
hudba
skupiny
BYZNYS Time z Brna, v prosinci byly
pak vyrobeny plakáty a vstupenky,
připravoval se program, farníci se
úžasně zapojili a dodávali věcné dary do
tomboly.
Závěr:
prodaných
135
vstupenek, občerstvení zajistil TJ Orel
Ořechov, velký finanční sponzorský dar
věnovala Obec Moravany a v tombole se
sešlo asi 140 výher. A jak hodnotí večer
17. ledna sami účastníci plesu?

Pomáhala jsem v orlovně v kuchyni,
viděla jsem pouze první předtančení. To
se mi velmi líbilo a přeji mládeži mnoho
dalších úspěchů v pořádání podobných
akcí.
/Vlaďka – Ořechov/

 Na plese jsme byli po deseti letech.
Zvědavi na naše mladé, jak se
vypořádají se svou "zkouškou dospělosti".
Podle
nás
jste
obstáli!
Předtančení bylo skvělé, svěží, mladé,
veselé. Jeho zopakování po půlnoci byl

Náš stůl by jistě vyhrál 1. cenu, kdyby
se soutěžilo o nejstarší věkový průměr.
Přesto jsme se na farním plese mládeže
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dobře bavili. Předtančení mladých bylo
moderní, živé, do rytmu nás dostaly
šikovné stepařky. Setkali jsme se s
poutníky ze Svaté země, zavzpomínali si
na nezapomenutelnou pouť, velmi milé
bylo setkání s otcem Mariuszem.
Někteří si umocnili zážitek výhrou,
tombola byla bohatá. /Pavla – Silůvky/

léta a farní ples bude (třeba)
pravidelně, máme se na co těšit. Líbilo
se mi, že určitě převážná většina
účastníků se navzájem ráda viděla a
dobře a kultivovaně se bavila. Jakoby
všichni byli neseni jedním Duchem… A v
neposlední řadě se mi líbilo, že tombola
se nerozkradla jako ve filmu "Hoří, má
panenko", ale ceny se dostaly k těm,
kdo je poctivě vyhráli.
/Pavel – Moravany/

Hned
na
vstupence
vtipný
a
povzbuzující verš z Knihy žalmů "
Chvalte Boha bubnem a tancem…
Obrovské, ochotné nasazení všech
mladých při přípravě sálu a při hezké a
vkusné výzdobě sálu, se všemi detaily
(úprava na stolech, podium aj.). Dělali
vše s lehkostí a radostně. Moc šikovní ve
všem.
/Ludmila – Ořechov/

Teď už víme, že je naše mládež
schopná opravdu všeho! Co skvělého nás
asi čeká 16. 1. 2016. /Eva – Nebovidy/

Výborně připraveno, skvělá zábava,
krásné taneční vstupy a pozitivní
zjištění, že tanec - stejně jako jízda na
kole - se nezapomíná a funguje i po
letech, díky.
/Jitka – Moravany/
Mám velkou radost, že v našich
farnostech máme tak šikovnou mládež,
která nejen zorganizovala ples, ale
zároveň pro nás připravila skvělý
program: taneční vystoupení, stepařské
vystoupení, dokonce i veselou taneční
soutěž s balónky. Děkujeme vám a
těšíme se na 2. ročník.
/Hanka – Ořechov/

Maminky na Svatém Hostýně
Přijaly jsme pozvání na duchovní obnovu
pro maminky, která se konala 23.-25. 1.
2015 na Svatém Hostýně. Pán dal
maminkám velkou důvěru už v tom, že
nám svěřil „své“ děti. Jeho důvěru jsme
v tomto víkendu zakusily také v tom, že
jsme mohly vnímat Jeho blízkost skrze
obyčejné věci. Kéž se nám to daří i
v obyčejných všedních dnech, kéž je tak
pro nás každý den „neobyčejně
obyčejný“.

Na farním plesu se mi nejvíce líbila
moje manželka a to, že jsme si po mnoha
hubených letech mohli spolu dosyta
zatancovat. Když teď přijdou ta tučná
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Páteční mlha při stoupání nahoru
k areálu Sv. Hostýna nás oddělila od
všeho, abychom zůstaly v tento čas,
který nám Pán připravil, jen s Ním.
Odevzdaná
hořící
svíce
každé
z maminek při páteční modlitbě před
Nejsvětější
Svátostí,
kdy
jsme
odprošovaly za svoje hříchy, jako
symbol touhy být světlem, stát pod
křížem a prosit: „Pane Ježíši Kriste,
Synu živého Boha, smiluj se nade mnou
hříšnou.“ Sobota patřila křížové cestě a
modlitbám za odpuštění a obrácení pro
ty, kdo ublížili nám nebo našim dětem.
Úhledný malý balíček jakoby skryl
jména a byl „vložen“ do rukou Pána
Ježíše a Panny Marie. Tato téměř
dvouhodinová modlitba byla velmi silná.
Už v sobotu večer začal padat sníh,
některé maminky s dětskou radostí
brouzdaly ve sněhu. Možná, kdyby měly
sáňky …. Ale překvapivé bylo nedělní
ráno, kdy všude bylo bílo, nádherně
čisto, ticho, jen zvony baziliky „rušily“
tento posvátný klid. Všechno to námi
odevzdané dobrý Bůh Otec přikryl
sněhovou peřinou, abychom mu už nic
nebraly nazpátek, abychom minulost
svěřily Jeho milosrdenství. A v této
jistotě
neděle
patřila
radostným
chválám, mohly jsme se radovat spolu
s Pannou Marií a Ježíšem, děkovat Bohu
Otci za všechny milosti, kterých se nám
v životě dostalo. Maminky duchovně
doprovázel a uděloval svátosti o.
Šebestián z Moravské Třebové, který
je duchovní otec Hnutí Modlitby matek.

Duchovní obnovy se zúčastnila asi
stovka maminek a tak se jistě otec těšil
opět do kláštera zpět ke svým bratřím
františkánům ☺.

/Liba, Lada, Irma, Leona/
Pozdrav od kaple sv. Peregrina
Rádi bychom přiblížili těm, kteří se ke
kapli často nedostanou, trochu „živého“
setkání s tímto poutním místem. Poutní
místo je udržované během celého roku a
prošlapaná cesta dává znát, že je kaple
stále
cílem
poutníků,
náhodných
kolemjdoucích, turistů i sportovců.
Vzkazy se objeví různé, tento bychom
nechtěli nechat jen tak zapadnout…

/Leona a István/
I když nejsem věřící, díky za starost o
toto místo, že tu pokaždé hoří svíčky.
Boha teprve hledám.
Blahoslavení, kteří si nečiní nárok…
Blahoslavení, kteří nejsou lhostejní…
Blahoslavení, kteří pokračují dál, i když
se zdá, že to nemá smysl…
Blahoslavení, kteří si nepřestávají klást
otázky…
Blahoslavení, kteří nemají čas soudit
své bližní…
Blahoslavení ti, kteří svá srdce
vyprázdnili…
Blahoslavení ti, kteří se nepřestávají
usmívat, i když se na ně svět mračí…
Blahoslavení, kteří v zápase sami se
sebou nepřistoupí na kompromis…
Blahoslavení, kteří se nepoddají pocitu
ukřivděnosti…
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Kristu, Ježíš se i mě ptá:„Za koho mě
pokládáš ty?“

Duchovní obnova manželů v Kostelním
Vydří
Letošní duchovní obnova pro manžele
našich farností se konala první únorový
víkend. Už třetím rokem se nás ujal a
vedl o. Norbert Žuška. Pojal ji v duchu
výročí karmelitánské světice, učitelky
církve, sv. Terezie z Avilly. Ve všech
čtyřech přednáškách vyšel z textů sv.
Terezie, hledal paralely v evangeliích a
převáděl do našeho každodenního
života.

 Ukazatelem mého vztahu ke Kristu,
k Bohu, je moje osobní modlitba. Mluvím

s ním = modlím se? Jsem k němu i
k sobě upřímný? Před ním se nemusím
bát a nesmím si na nic hrát, modlitba má
vycházet z toho, jak se cítím, co
prožívám. Vstal můj Ježíš z mrtvých?

Kdy se probouzí má víra? Vyvíjí se můj
vztah k Bohu, ke Kristu? Kým byl a kým
je v mém životě?
Umění se modlit nás učí samotný
Ježíš. Modlitba nemá být sebestředná.
Máme Boha chválit, velebit, děkovat mu
a vnímat ho jako svého Otce. „Velebím

Tě Otče, Pane nebes a země, že jsi tyto
věci skryl před moudrými a rozumnými a
zjevil je maličkým…“
Ano, je za co chválit a velebit Boha.
Bylo nám ve Vydří dobře, protože
prostředí i společenství nás vytrhlo
z uspěchaného všedního života a dva tři
dny ztišení potřebujeme občas všichni,
abychom byli vnímavější a obnovili svůj
vztah k Bohu, i k lidem okolo sebe. A
určitě by se našlo místo pro další 3-4
manželské páry navíc…možná právě pro
Vás.
/Pavel Kořenek/

 Sv. Terezie zdaleka nebyla ve své
době přijímána jen kladně, a to ani
církevní autoritou. Spolu s Ježíšem
jsme si položili otázku: Za koho mě lidé

pokládají, jak mě vidí a jak mě asi vidí
Bůh? Dostali jsme nádherné ujištění:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal
jsem tě jménem, jsi můj!
 Umění a tajemství vnitřní (rozjímavé)
modlitby: hlavní je chtít se modlit a
usilovat o důvěrný vztah s Bohem. Být
živou ratolestí na vinném kmeni -Ježíši a nechat se opečovávat vinařem Bohem Otcem. Můj osobní vztah ke

Vzpomínka na P. Josefa Valeriána
Na P. Josefa Valeriána vzpomínáme
vděčně a s láskou. Přišel do Ořechova ve
věku 31 let, my jsme byly tehdy děti
kolem 10 let. Měl zvučný hlas, krásně
zpíval a byl veselý. Vzhlíželi jsme
k němu jako by přišel ze samého nebe.
Okamžitě si nás děti uměl získat.
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Vyučoval nás náboženství. Nepamatuji
si, že by někdo v náboženství zlobil.
Naopak jsme dychtivě poslouchali jeho
příklady a podobenství, kterými uměl
upoutat pozornost. Starší žáci s ním po
hodinách náboženství ještě dlouho
postávali před školou a diskutovali. Byl
hudebně nadaný a brzy v Ořechově
založil dětský pěvecký sbor, který
zahrnoval asi 50 děvčat a kluků všeho
věku.

modré kopíráky. Páté a šesté kopie, na
tenkém průklepáku, už byly téměř
nečitelné. Starý pan farář, „velebný
pán“, jak jsme ho oslovovali, Břetislav
Lautrbach, občas na zkoušku nakoukl
v domácím oblečení a v pantoflích.
Pochvalně pokyvoval. P. Josef Valerián
byl velmi oblíbený. Na svátek sv. Josefa
se scházívalo na faře mnoho gratulantů,
mimo jiné přinášeli množství zákusků a
domácí dorty. Ty nám vždy slečna
Boženka Zbirovská na nejbližší zkoušce
rozkrajovala a všem hojně nadělovala.
To se nám samozřejmě líbilo. Když
musel náš milovaný kaplan v roce 1961
odejít, při poslední mši jsme mu zpívali
píseň Boha my chceme. Je to píseň
bouřlivá a zvučná. My jsme ale měli
tenkrát stažená hrdélka a slzy na
krajíčku. Po čase velký dětský sbor
zanikl. Zpěvačky se vdaly, některé
odstěhovaly. Malá skupina děvčat se
snažila Valeriánovy písně zachovat až
dodnes. To se podařilo, stále se zpívají:
Královno míru, Když vonný zavítá máj,
Rozvíjí se kvítí, Píseň ke sv. Peregrinu
aj. Krásnou loretánskou litanii „Matko
Boží, my lkáme k Tobě“ zpívával sám pan
kaplan u oltáře při „májových“trojhlasně
s malými zpěvačkami a zpěváky. Pan
kaplan naložil zpěváky do svého Fiatu
600 a objížděl s nimi všechny kostely, i
v Silůvkách a v Radosticích. Z malých
zpěvaček jsou už dnes seniorky, všechny
stále, tak jako já, na hezkou dobí
s naším
panem
kaplanem
rády
/Ludmila Krečmerová/
vzpomínají.

Sbor doprovázeli mladí hudebníci z
hudební školy, s nimi se užilo i dost
legrace. Do zkoušek jsme chodívali
dobrovolně a rádi. Bývaly pravidelně na
tikovické faře, ve velké místnosti vlevo.
Na faře bývalo vždy čisto, teplo a
vzácné farské prostředí. Při nacvičování
panu kaplanovi pomáhala starší děvčata,
již studentky: Boženka Menšíková a
Boženka Beránková. Děvčata hrála na
harmonium a pan kaplan dirigoval nebo
naopak. Zpívalo se trojhlasně. Pan
kaplan byl důsledný. Některé části jsme
opakovali donekonečna, až to ladilo. U
některých písní napsal nápěv i texty
sám. Rozepisoval pro nás texty přes
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března
v moravanském
kostele.
Duchovní obnovu povede představený
benediktinského kláštera v Rajhradě,
otec Augustin L. Gazda, OSB. Přesný
program bude uveřejněný v ohláškách.

CO NÁS ČEKÁ
 Křížové cesty v postní době v našich
farnostech se konají v Moravanech
každý pátek vždy před mší svatou,
tj. v 17.30 hod. a v neděli v 10.00
hod. přede mší svatou. V Nebovidech
v neděli před mší sv. v 14.00 hod.
Křížové cesty v neděli v Moravanech
povedou:
1. 3. ženy, 8.3. mládež, 15.3. děti, 22.3.
biřmovanci, 29.3. senioři.

 Otec biskup Vojtěch zve mládež na
Diecézní setkání mládeže, které
proběhne v sobotu 28. března, před
Květnou nedělí, v Brně v katedrále sv.
Petra a Pavla od 8:30.
 Na Květnou neděli 29. března se
uskuteční
v Moravanech
misijní
jarmark.

 V Ořechově se křížové cesty konají
každý pátek v 17:00 v kostele Všech
svatých. Křížové cesty vedou tato
společenství:
6.3. ministranti a děti, 13.3. manželské
páry, 20.3. muži, 27.3. ženy, 3.4.(Velký
pátek) spol. sv. Peregrina.

 BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
•Zelený čtvrtek 2. 4.: 17:45 Tikovice –
sv. Jiří, 19:15 Moravany
•Velký pátek 3. 4.: 17:45 Ořechov Všech sv., 19:15 Moravany
•Velikonoční vigilie v sobotu 4. 4.:
19:00 Ořechov - Všech sv., 21:15
Moravany
•Hod Boží velikonoční 5. 4.: 9:00
Ořechov - Všech sv., 10:45 Moravany,
14:30 Tikovice – sv. Jiří
•Velikonoční pondělí 6. 4.: 9:00
Ořechov - Všech sv., 10:45 Moravany,
14:30 Nebovidy
• 12. dubna v 15.15 hod. bude
v Nebovidech po mši svaté, v cca 15:15
hodin
pobožnost
k Božímu
milosrdenství.

 V Ořechově – Tikovicích se křížové
cesty konají každou neděli v 14:00
hodin, modlitbu vedou:
1.3. ženy, 8.3. manželské páry, 15.3.
farníci ze Silůvek, 22.3. děti, 29.3.
muži
 Zkoušky chrámového sboru při
kostele Všech svatých v Ořechově na
velikonoce začnou v pondělí 2. března
na faře v Ořechově. V 18:00 hodin ženy
a v 18:30 muži.
 Farní postní duchovní obnova pro
všechny farnosti bude v sobotu 14.
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Redakce: Leona Steingartová, Lada Badinová, Magda Šímová, P. Mariusz Sierpniak. Příspěvky můžete
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